
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Marilyn Alcalá-
Wallé Foundation is blij dat
DUO en minister van Onderwijs
Jet Bussemaker (PvdA) actie
ondernemen en oud-studenten
met een betalingsprobleem tege-
moet komen. 

Marilyn Alcalá-Wallé, voorzit-
ter van de Marilyn Alcalá-Wallé
Foundation, vertelt blij te zijn
met de aandacht voor de proble-
matiek. 

Alcalá-Wallé: ,,Het is heel
moeilijk voor oud-studenten die
weer op Curaçao wonen om aan
informatie te komen. In Neder-
land zijn er veertien servicekan-
toren, op Curaçao is er geen. De
afbetalingsplichtigen kunnen
dus nergens naartoe. Vanaf Cu-
raçao kun je niet inloggen met
een DigiD-code en het tijdsver-
schil qua bellen helpt ook niet
aan een goede communicatie.

De problemen hebben met na-
me te maken met gebrek aan in-
formatievoorziening. Het is dan
ook goed dat DUO komende
week drie avonden voorlichting
komt geven aan oud-studenten
die problemen ondervinden met
de terugbetaling.” 

Vier jaar geleden heeft de
Stichting een verzoek ingediend
dat oud-studenten het bedrag
mochten betalen in guldens. Zij
vertelt dat het lastig is dat de be-
dragen in euro’s betaald moeten
worden. ,,Dat is ook als proef op

Bonaire toegepast. Dus het kan
hier ook. De wisselkoers schom-
melt, dus studenten die een
automatische incasso hebben
ingesteld betalen soms te veel en
soms te weinig. Als zij te weinig
betalen, ontstaat vrij snel een be-
talingsachterstand. Een oplos-
sing is gemakkelijk: aan het ein-
de van het jaar een afrekening.
Je moet immers geen beren op
de weg zetten die niet nodig
zijn.” 

Ruim twee derde van de ex-
studenten die op Curaçao wo-
nen had vorig jaar een achter-
stand in de terugbetaling van
hun studieschuld. Bussemaker
heeft nu per brief aan de Staten-
leden Zita Jesus-Leito (PAR) en
Elmer Wilsoe (PS) bekendge-
maakt dat er een versoepelde be-
talingsregeling wordt aangebo-
den aan oud-studenten van Cu-
raçao.

De bedenkers van het online
platform, Boudinho de Jong
(26) en Gino Jacobs (27), kregen
afgelopen donderdag de premio
Komersiante Briante 2014 over-
handigd, omdat zij uitblinken
als zakenlui. De twintigers had-
den daar drie jaar geleden niet
van kunnen dromen. De Jong
laat weten dat hij samen met Ja-
cobs het idee kreeg toen zij
woonden in Nederland en op
zoek waren naar muziek van Cu-
raçao. Zij constateerden dat er
geen gecentraliseerd platform
was en zagen hun kans schoon.
Doel was alle muziek van de ei-
landen samen te brengen op één
plek. De Jong: ,,Wij wilden een
internationaal podium creëren
en tegelijk ook piraterij tegen-
gaan. Op Skempi streamen we

muziek en wordt er geen mu-
ziek gedownload.” Het logo van
de pagina is een geit met de
naam Skempi. 

De Jong: ,,Wij vonden dat een
geit die al jaren over het eiland
loopt en muziek verzamelt bij
het Caribisch gebied hoorde.
Daarnaast wilde wij een naam
nemen die overal ter wereld uit
te spreken was, maar Papia-
ments klinkt. Onze ambitie was
om een autoriteit te worden op
het gebied van Caribische mu-
ziek. Wij willen het type muziek
op mondiaal niveau bekendma-
ken. Wij hebben momenteel
muziek van 700 artiesten op de
website staan. Wij hebben met
veel van de artiesten aan tafel ge-
zeten en besproken of zij hun
muziek op Skempi wilden zet-

ten. Bijna iedereen reageerde
positief”, aldus De Jong. Naast
jonge mensen die online mu-
ziek willen luisteren zijn er ook
veel oude mensen die blij zijn
dat de ‘oudere muziek’ voor de
latere generaties is veiliggesteld.
Per dag hebben we wereldwijd
100 aanmeldingen. Op dit mo-
ment is het voor iedereen gratis
toegankelijk. De Jong: ,,Het is
geïntegreerd met social media,
met name met Facebook en we
zien dat het erg goed werkt. Wij
hebben ook een top 40 die auto-
matisch wordt geüpdatet en
kunnen ook kijken waar de
meeste bezoekers vandaan ko-
men. Op de eerste tot en met de
derde plek zijn dit Nederland,
Curaçao en de Verenigde Staten.
Op de vierde plek is dit heel ver-

wonderlijk Roemenië.” Hij ver-
telt over hun verdienmodel:
,,Ooit willen wij met een premi-
um account komen, waardoor
mensen ook offline muziek kun-
nen luisteren. Wij willen sowie-

so blijven innoveren. Vanaf vol-
gende week lanceren wij bijvoor-
beeld onze mobiele website en
later zal nog een app volgen.” 

www.skempi.com
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EXECUTORIALE VERKOOP

Op vrijdag 19 september 2014, des morgens om 10.00 uur zal, 
ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, 
te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 op 
Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek 
in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen 
daaropvolgend bij afmijning:

een perceel grond gelegen in het tweede district van Curacao, 
deeluitmakende van de Plantage Brakkeput Abao, bekend als 
kavel 189 van fase 2, ter grootte van vijfhonderd een en twintig 
vierkante meter (521m2), nader omschreven in meetbrief nummer 
217 van tweeduizend vijf, met het daarop gebouwde, plaatselijk 
bekend als Brakkeput Abao kavel 189.

De veilcondities zullen 8 dagen voor de verkoopdatum ter inzage 
liggen ten kantore van voornoemde notaris.
Deze condities houden onder meer in dat iedere bieder zich dient 
te identifi ceren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden 
dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, 
een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom 
vermeerderd met de veilingkosten. 

De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen 
en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te 
noemen.

Een ieder kan tot veertien (14) dagen voor de veiling een 
schriftelijk bod, tot het onderhands verkopen van bovenvermeld 
onroerend goed, bij de ondergetekende notaris uitbrengen.

NOTARISKANTOOR NAALDIJK

Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 

Tel: 461-2219/fax:461-2422.

Advertentie

       

ERKEND YOGADOCENT, in 2 JARIGE DEELTIJDOPLEIDING,  

 achttien zaterdagen per jaar, aanvang 27/9/14 

 minimum leeftijd 23 jaar, een Havo diploma of daarmee vergelijkbaar 

VAKKEN 

ANATOMIE / FYSIOLOGIE 

PRAKTIJK ASANA’S 

PRAKTIJK PRANAYAMA’S, CHAKRA’S 

YOGAFILOSOFIE, SUTRA’S, MANTRA’S 

VOEDINGSLEER 

ETHIEK & LESPROGRAMMA OP ZETTEN 

 

INFORMATIE EN AFSPRAAK VOOR AANMELDINGSGESPREK 

+5999 528 3029 & info@yogacentrumcuracao.com 

Lid van de VYN en Europese Yoga Unie 

Boudinho de Jong (26) en Gino Jacobs (27) bedachten een platform
voor alle Caribische muziek. FOTO BOUDINHO DE JONG

700 Caribische
artiesten op Skempi
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Muziekwebsite Skempi heeft bijna een jaar na de lancering 10.000
gebruikers en muziek van maar liefst 700 Caribische artiesten. 

‘Oplossing
jarenlang
probleem
in zicht’

Nieuwe weermannen in opleiding
De Meteorologische Dienst van
Curaçao heeft twee collega’s
met een studieopdracht naar
Nederland gestuurd. Charlon
Vrutaal (links) en Denrick
Rombley (rechts) gaan op de
militaire basis van Woensdrecht
een basiscursus meteorologie
van acht maanden volgen, plus
een korte stage. Het is de eerste
stap op weg naar de functie van
meteoroloog. De Meteorolo-
gische Dienst werkt hierbij
samen met het Nederlandse
weerinstituut KNMI. De twee
cursisten werden op Hato uitge-
zwaaid door Meteo-directeur
Albert Martis (midden).

FOTO MINISTERIE VVRP
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